
، يعين أنتم إذا فعلتم هذا  ؟ املشركون الذين انتقدوا على املسلمني قتلهم هلذا الرجل يف شهر احلرام من يتصف ا

ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن من كان أقوم  . ؛ أربعة أمور كل واحد أكرب من هذا فقد فعلوا أكرب من ذلك

مع أن املشركني ساكنون يف مكة لكن  )) إخراج أهله ((بطاعة اهللا فهو أحق الناس باملسجد احلرام؛ لقوله: 

 )) وما كانوا أوليائه إن أوليائه إال المتقون ((ليسوا من أهل املسجد احلرام كما قال اهللا تعاىل يف سورة األنفال: 

، الشرك أعظم؛ وقلنا  ؟ الشرك ؛ ويش الفتنة ، فتنة أكرب من القتل ويستفاد من ذلك: أن الفتنة أكرب من ذلك  .

 ، أو بأنواع الشهوات  لكم فيما سبق أا تشمل الشرك وتشمل أيضا فنت الناس عن دينهم بأنواع الشبهات

فإذا كانت أكرب فالواجب احلذر منها؛  )) القتلوالفتنة أكبر من  ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: التحذير من الفتنة

وكثري من الناس يأتون إىل مواضع الفنت وهم يرون أم لن يفتتنوا ولكن ال يزال م األمر حىت يقعوا يف الفتنة؛ 

عنه فإن اإلنسان يأتي إليه وهو يرى أنه  أمن سمع به فلين (: عليه الصالة والسالم يف الدجالوهلذا قال النيب 

؛ املهم أن اإلنسان ال يعرض نفسه يف الفنت كم من  هذا هو احلديث أو معناه ) ن فال يزال به حتى يتبعهمؤم

 (إنسان وقع يف مواقع الفنت وهو يرى نفسه أنه سيتخلص مث ال يتخلص؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

ويستفاد من اآلية   . ) أن يقع فيه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك

إىل  )) وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم : ((؛ لقوله الكرمية: حرص املشركني على ارتداد املؤمنني

؟ أحب  ؟ أحب هلم بدون قتال ، طيب وإذا حصل هلم الردة هذا احلد إىل القتال ألجل أن يردون عن دينكم

؛ وهلذا كان الغزو الفكري والغزو  املسلمني يرتدون بدون قتال فهو أحب إليهم، إذا حصل أن  إليهم معروف

؛ وأما ذلك  ؛ وال ال؟ بلى؛ ألنه هذا يدخل على األمة من حيث ال تشعر األخالقي أعظم من الغزو السالحي

 باهللا ـ سالح فتاك ؛ أما هذا فإنه والعياذ فهو اصطدام مسلح ينفر الناس منه كالطبيعة ما ميكنون أحدا أن يقاتلهم

، بدعة  بدعة الروافض اإلسالمية أصلها من مثل هذا نعم ؛ وهلذا كم أفسد األمة أصل الفنت اليت وقعت يف األمة

ومن فوائد اآلية ,  ، يفسدون الفكر حىت يوقع الناس يف القتال ؟ هو هذا اخلوارج وما أشبه ذلك ويش أسباا



أظن نفهم  ))  ال يزال ((ولكمة  )) وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم (( ؛ لقوله: الكرمية: احلذر من الكافرين

ويستفاد  . ، ال يزالون يفعلون هذا حىت يردوكم عن دينكم كلنا أا تفيد االستمرار وأنه ليس يف وقت دون وقت

ولكن لن  )) استطاعواإن  ((؛ لقوله:  من اآلية الكرمية: تيئيس الكافرين من أن يرد املؤمنني كلهم عن الدين

 فيكون يف آخر الزمان ب ريح تقبضن نفس كل مؤمن حىت ال يبقى إال شرار اخللقيستطيعوا حىت يأيت أمر اهللا 

ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت  ((؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية: أن الرد مبطلة لألعمال  .

؛  )) فيمت وهو كافر ((؛ لقوله:  ل العمل إال إذا مات على الكفرويستفاد منها: أا ال تبط . )) أعمالهم

على هذا فنقول لو أن أحدا ارتد ـ والعياذ باهللا ـ ارتد عن اإلسالم بدأ ما يصلي ترك الصالة ائيا مث هداه اهللا 

اشرتط أن وجل  ؟ ترجع ألن اهللا عز ؟ وال تذهب ؛ فهل أعماله الصاحلة ترجع ورجع إىل اإلسالم فصار يصلي

؟ نعم على األصح كما قال ابن حجر على  ؛ طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته ميوت وهو على كفره

، يكفي احلج  ؟ ال ؛ طيب لو كان قد حج مث عاد إىل الكفر مث عاد إىل اإلسالم ؟ يلزم بأداء احلج األصح ترجع

في الدنيا واآلخرة  محبطت أعماله ((؛ لقوله:  أن املرتد خملد يف النار ويستفاد من اآلية الكرمية: . األول

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن املرتد ال يعامل يف الدنيا بأحكام  . )) وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

، وال  ، وال يصلى عليه ، وال يكفن ؛ فال يغسل )) في الدنيا واآلخرة محبطت أعماله ((؛ لقوله:  املؤمنني

؟ أما كونه ال يرث فهذا الظاهر أنه باإلمجاع وال أدري لكن  ؟ فيه خالف ؛ وهل يرث ويورث املسلمنييدفن مع 

ولكن الصحيح أنه ال توارث لعموم  م أنه يرثه أقاربه املسلمون نعمالظاهر؛ أما كونه يورث فقد اختار شيخ اإلسال

طيب  ) م الكافر وال الكافر المسلمال يرث المسل (قول الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث أسامة: 

، وآالف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات كل  العقارات اتل عنده ماليني الدراهم ومئرج

مال هذا ما هو للوارثة، املال لبيت املال؛ هذه صعبة جدا لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة ألن بعض الناس قد 

وال يكون هلم استحقاق يف أمواله إال بقدر ما ستحقهم من  شردون بعده نعمتصور أن أوالده سيحيمله كونه ي



، وإذا رجع إىل اإلسالم وتاب تاب اهللا عليه  ؛ رمبا هذا األمر حيمله على أن يرجع إىل اإلسالم ويتوب بيت املال

ة الكرمية: أن الردة ويستفاد من اآلي . طيب  ؛ وحيمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه النصيحة نعم وصار موروثا

ومن  ((؛ لقوله:  أو ممن بعدهم ذلك من سواء كان من الصحابة أو من التابعني ذلك املرتد مبطلة للعمل أيا كان

وقد  )) فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم (( طاب أول ما يدخل فيه الصحابة نعمواخل يرتدد منكم ))

مث ارتد والعياذ باهللا وحلق  ؛ مثل عبد اهللا بن خطل أسلم ارتد أحد منهم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم

، وهلذا ملا كان يف فتح مكة قال الرسول عليه  مبكة واختذ جواري يغنني جاء الرسول عليه الصالة والسالم

بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل  (الصالة والسالم : 

في  يف املسجد وال خارج أستار الكعبةآمن فجاءوا إليه فقالوا يا رسول اهللا عبد اهللا بن خطل متعلق ب

فقتل مع أنه يف آمن بقعة على وجه األرض ومع أن )    ، اقتلوه المسجد متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه

؛ قال العلماء ألن الكفر ـ والعياذ باهللا ـ عظيم فإنه قد سب  فهو آمن فقال اقتلوه الرسول قال من دخل املسجد

 السائل :  الرسول عليه الصالة والسالم . يف دحالرسول عليه الصالة والسالم مبا ذه اجلواري اليت كن يغنني بالق

ز ختصيص العموم، هذا فيه إال لكن جيو  الشيخ :؟  ما يدخل فيها السائل :؛  عام اهذ الشيخ :؟  من هذه

  . تغريب الزاين هذا شرعي ؛ ، هذا شرعي ؟  ال نعم عثمان  . ؛ يعين إال   اخلرب خصه احلديث ختصيص العموم

ساحر  السائل :؛  ، إذا مات على الكفر هبط عنه الشرك إذا مات الشيخ :؟  الشرك يهبط العمل السائل :

إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا   ال من يقول هذا الشيخ :يدعي أنه يعلم الغيب وهذا يصدق هذا الساحر؟ 

لو ارتد بعد  السائل : . وجل، وإذا كفر فمات على كفره، وإن تاب تاب اهللا عليه ألنه ما يعلم الغيب إال اهللا عز

؟  إنسان حج مث أسلم هل يقبل احلج  السائل : . يد احلج، ما يع نعم  الشيخ : ؟ احلج مث عاد إىل اإلسالم

؛ ال ، يعين ارتد بعد احلج نقول إذا مل ميت  ال ما يقبل احلج  الشيخ : ؟مث أسلم  السائل : مث أسلم الشيخ :

الشيخ ؛  ال تقبل الصالة أربعني يومامن أتى ساحرا أو عرافا  السائل :  . على الكفر فهذا صحيح فال يقبل عنه



طيب إذا حج يف أربعني يوم هذه تقبل وال ما  السائل :؛  هذا فسأله جمرد سؤاله ما تقبل له صالته أربعني يوما :

ال والصالة تقبل ما معناه ال تربأ ا الذمة،  الشيخ :؟  والصالة ما تقبل السائل :؛  تقبل، تقبل الشيخ :تقبل؟ 

  . أجر الثواب فكأنه مل يصل؛ وإال باالتفاق أن صالته تصح الذمة تربأ ا لكن معناه أن سوء عمله هذا يقابل

يستفاد من اآلية الكرمية:  . )) الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اهللا أولئك يرجون رحمة اهللا ((

نها: ويستفاد م . )) الذين أمنوا والذين هاجروا. ..أولئك يرجون رحمة اهللا ((فضيلة اإلميان واهلجرة؛ لقوله: 

الذين آمنوا  ((ألنه قال:  الشيخ :؛  من الرتتيب الطالب :؟  ؛ من أين يؤخذ أن اجلهاد دون مرتبة اهلجرة

ويستفاد من  . فجعل اجلهاد معطوفا على اهلجرة ومل جيعل له امسا موصوال مستقال )) والذين هاجروا وجاهدوا

وأما بدون  )) اهللا أولئك يرجون رحمة اهللا في سبيل ((؛ لقوله:  ذلك: مراعاة اإلخالص للهجرة واجلهاد

ويستفاد من اآلية الكرمية: أنه ال ينبغي إلنسان أن يكون جازما بقبول  . إخالص فإنه هجرته إىل ما هاجر إليه

 يسألونك ((الفاعل يف قوله:   وجل. ؛ ولكنه يرجوا رجاء يصل به إىل حسن الظن باهللا عز عمله بل يكون راجيا

؛ يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ))  يسألونك ((، والضمري املفعول به  الصحابة رضي اهللا عنهميعود إىل )) 

، وآية متنعه  ، وآية متنعه يف وقت من األوقات ، وآية تعرض بتحرميه وقد أنزل اهللا تعاىل أربع آيات: آية تبيحه

ت النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا ومن ثمرا ((؛ أمتا ا آلية اليت تبيحه فهي قوله تعاىل:  دائما

؛ وأما اآلية اليت متنعه يف وقت دون آخر  ؛ وأما اآلية اليت تعرض به أي بالتحرمي فهذه اآلية اليت معنا )) حسنا

؛ وأما اآلية اليت متنعه مطلقا فأية املائدة  )) يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ((فآية النساء 

 ((وقوله:  ؛ اليت نزلت يف السنة الثامنة من اهلجرة؛ فيكون اخلمر حترميا باتا متأخرا إىل السنة الثامنة من اهلجرة

سبب سؤاهلم هو أن اإلنسان العاقل إذا رأى ما يرتتب على اخلمر وامليسر من املضرة اليت ختالف  )) يسألونك

سألوا النيب عليه الصالة والسالم عنهم عن حكمهما ال ؛ وهلذا  الفطرة فال بد أن يكون عنده إشكال من ذلك

؛ وقد سبق لنا أن الصحابة رضي اهللا عنهم سألوا النيب عليه  ؛ لكن عن احلكم عن معنامها ألن املعىن معلوم



، املعروف أا  إثنا عشر أو ثالثة عشر لقرآن كم سؤاال سألوا الرسول نعمالصالة والسالم أسئلة كثرية لكن يف ا

اخلمر من  )) يسألونك عن الخمر ((وقوله:   . ا عشر سؤاال وعلى األخ خالد أن يقيم الدليل على ما قالاثن

؟ قيل إنه مشتق من مخرته أمخره إذا غطيته فهو من التغطية؛ وقيل إنه مشتق من خامره خيامره إذا  أين هو مشتق

، فهو  خيالط العقل ويغطي العقل أيضا؛ وذلك ألن اخلمر  ؛ والصحيح أنه مشتق من األمرين مجيعا خالطه

خيالطه مث بعد ذلك يغطيه حىت يلحق صاحبه باانني الذين ال عقول هلم. مث ما هو اخلمر هل اخلمر ما أسكر 

، وال  ؟ الصواب أن اخلمر ما أسكر من أي شيء كان من نبيذ العنب فقط أو اخلمر ما أسكر من أي شيء كان

؛ والدليل على ذلك: أن النيب صلى اهللا  الفقهي بل هو من باب املعىن اللغوينقول إن هذا من باب اصطالح 

فبني التعريف واحلكم ـ عليه الصالة  ) كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: 

من  ؛ وكل مسكر حرام هذا احلكم؛ وعلى هذا فال يتقيد بشيء ؛ كل مسكر مخر هذا تعريف والسالم ـ يف هذا

، اخلمر كل مسكر؛  األشياء ال بعنب وال بتمر وال بشعري وال بعسل وال برب وال بغري ذلك كل ما أسكر فإنه مخر

ما هو جمرد ما  ؟ قال العلماء معىن اإلسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب ولكن ما معىن اإلسكار

العقل لكن ال على سبيل اللذة والطرب فال يكون  ؛ فإن البنج مثال يغطي يفقد اإلنسان وعيه يكون سكرانا

؛ وهلذا السكران يرى نفسه يف حببوحة من العيش وكأنه  ؛ إمنا اخلمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب مسكرا

"  ونشربها فتتركنا ملوكا"  : ، كما قال حسان بن الثابت رضي اهللا عنه ملك من امللوك وكأنه مالك لكل شيء

كنا كامللوك يف ختيل اإلنسان نفسه وكما يشهد لذلك الواقع أيضا فإن الرسول عليه الصالة والسالم ملا ؛ يعين ترت 

؛ وكان قد مر به "  أال يا حمز لشرف النواء" :  جاء إىل محزة بن عبد املطلب حني شرب فسكر فغنته جاريته

وأظنه بقر بطوما أيضا فجاء على بن نازحان لعلي بن أيب طالب قام رضي اهللا عنه أي محزة فجب أسنيمتهما 

 لأيب طالب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشكوا فلما أقبل النيب عليه الصالة والسالم إىل محزة وجده قد مت

؛ هذا يدل على أن عنده يف  ) هل أنتم إال عبيد أبي( :  ومل يصفوا بعد فكلمه فقال له محزة بن عبد املطلب



 ؛ هذا هو اخلمر وهذا هو اشتقاقه)  هل أنتم إال عبيد أبي( :  طرد وعلو وارتفاع وهلذا قالتلك الساعة نشوة و 

؛ وقيل مأخوذ من  قيل إنه مأخوذ من اليسر )) والميسر (( وقوله:  . . أما حكمه فإنه سيبني يف هذه اآلية

؛ ففيه يسر  مأخوذ من األمرين مجيعا؛ واحلق أنه  ؛ واملادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسني والراء اإليسار

، املغامرات يف العوض هذا هو  ؛ امليسر هو املغالبات واملقامرات يف العوض ، كما أن فيه إعسارا أيضا وفيه ايسار

؛ مشتق من اإليسار ألن هذا  ، مشتق من اليسر ألن اإلنسان يكتسب فيه املال الكثري بيسر وسهولة امليسر

كانوا أي العرب يف اجلاهلية يستعملون هذه و ؛ فهو مشتق من املعنيني مجيعا . ر موسراالكاسب يكون بعد الفق

؛ واملهم املعىن دون الصور فلو  ، وأحيانا يستعملوا بغري ذلك املغالبة واملقامرة يستعملوا باألقداح وباألزالم

ذلك ما يسمى باحلظ والنصيب تقامرنا على شيء من املال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعترب ميسرا؛ ومن 

، أو ما  ، أو على النفوس ، أو على البنوك ، أو على البضائع ؛ ومن ذلك التأمينات على األموال فإنه ميسر

، يعين فيها مغالبة حقيقة فإن هذا الدافع للتأمني قد يربح وقد خيسر ألنه إن سلم  أشبه ذلك؛ فإا من امليسر

؛ إن سلم فهو  ؟ ألنه أخذ من العوض بدون مقابل كيف سلم وخاسر؟   ، إن سلم كان خاسرا صار خاسرا

؛ إذا حصل حادث أكثر ما بذل مثل أن يكون مثل أنه دفع التأمني مخس مئة  مث  خاسر وإن خسر فهو غامن

 يعين صار أخذ أكثر مما دفع وهذا هو مبىن امليسر أن يكون  صار غامنا حصل عليه حادث خبمسة آالف ،

  . ، يكسب اإلنسان الشيء بدون حق فهذا حرام سيأيت يف الفوائد إن شاء اهللا تعاىل نيا على احلظ والنصيبمب

لو قال أنا أقول كذا وكذا  ، من امليسر أيه واملراهنة منها الشيخ :يف امليسر؟  ما هي املراهنة هل تدخل السائل :

ه كذا وكذا هذا منه؛ وسيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد أن فقال الثاين أنا أقول كذا وكذا قال الذي يغلق منا علي

يعين قل  )) قل ((قال اهللا تعاىل يف اجلواب:   . افراستثىن من ذلك ثالثة أمور وهي: النسل واخلف واحل الشرط

للمؤمنين قل  ((يعين قل جلميع األمة كما قال:  )) قل فيهما إثم كبير ((؟ نعم  ، أو قل جلميع الناس للسائلني

، يعين اجلواب  مثال ؛ وهنا ميكن أن نأخذ قاعدة وهي: أنه قد يكون اجلواب أعم من )) يغضوا من أبصارهم



؛ فهنا قد نقول إن  موجها إىل أكثر من السائل كما قالوا يف احلكم إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 ((ويف قراءة: إمث كثري  )) هما إثم كبير ومنافع للناس(( قل في . السائل قوم معينون ولكن اجلواب هلم ولغريهم

؛ قال  ؟ اإلمث هو العقوبة، أو ما كان سببا للعقوبة فيهما أي يف اخلمر وامليسر؛ إمث ما هو اإلمث )) فيهما إثم كثير

فيهما إثم   ((؛ وقوله:  ويقال: فالن آمث يعين مستحق للعقوبة))  وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ((اهللا تعاىل: 

، والكثرة تعود إىل الكمية؛ فاملعىن أن  الفرق بينهما: الكرب يعود إىل الكيفية))  (( كثيروقراءة أخرى )) كبير

؛ واإلنسان املبتلى بذلك ما يكاد يقلع منه؛ وهذا يستلزم تعدد  فيهما إمثا كثريا حبسب ما يتعامل ما اإلنسان

ة اإلمث؛ كذلك أيضا اإلمث فيها كبري، اإلمث فيهما كبري ـ يعين عظيم ـ ألما الفعل منه؛ وتعدد الفعل يستلزم كثري 

؛ وقد ذكر حممد رشيد رضا ـ رمحه اهللا  ، واالجتماع، والسلوك ، والبدن ، والدين يتضمنان مفاسد كثرية يف العقل

 (( عن ذلك بقوله تعاىل: ؛ من قرأ هذه األضرار عرف كيف عرب اهللا ـ يف هذا املكان ذكر هلما أضرارا كثرية جدا

؟ نقول  ؟ كيف ال يتنافيان ؟ ال، كيف ما يتنافيان هل هاتان القراءتان تتنافيان . )) إثم كثير ((أو ))  إثم كبير

؛ وأنت قد يكون عندك عشر من  ألنه ميكن اجتماعهما فيكون اإلمث كثريا باعتبار آحاده؛ كبريا باعتبار كيفيته

بالكمية والكيفية وهذا ليس  ؟ ، عشرون من اإلبل فضلت بعشر من احلمار مباذا اإلبل، وعشرون من  راحلما

 ((منافع مجع منفعة، وهي من صيغة منتهى اجلموع ؛ وهلذا قال:  )) ومنافع للناس ((وقوله تعاىل:   . مبمتنع

؛ ألا صيغة  كثرة؛ وصيغة منتهى اجلموع تدل على ال ألا اسم ال ينصرف )) منافع ((ومل يقل  )) منافع

ذا اجلمع ))  منافع للناس ((وجل:  ؛ فإن قلت: كيف قال اهللا عز منتهى اجلموع ففيهما منافع كثرية عظيمة

؟ ألن االسم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكرب وبالكثرة  الكثري؟ أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما

د يتبادر يف أذهان بعض الناس ولكن فيها بالغة عظيمة: أنه مع كثرة قلنا هذا ق ؟ لكن املنافع ذكرت باجلمع

؛ ألنه لو كانت منفعة واحدة قلنا ممكن أن يكون اإلمث أكرب لكن حىت وإن  منافعهما فإن إمثهما أكرب، وأعظم

وإن كان هناك منافع   )) إثمهما أكبر من نفعهما ((؛ وهلذا قال:  ، وأعظم تعددت املنافع وكثرت فإن اإلمث أكرب



ك اللحظة يفرح ، والفرح وإن كان فرحا يعقبه غم لكن يف تل ما هذه املنافع؟ من املنافع يف اخلمر الطرب . كثرية

. ومنها: أنه يتجر  . ومنها: أم ذكروا أنه قد يكون سببا هلضم الطعام ورمبا ينشرح صدره اإلنسان ويطرب نعم

ك بالنسبة للميسر إذا كسب اإلنسان مليونا وقد دخل بعشرة رياالت فأيش ؛ وكذل به فيكون مصدرا اقتصاديا

ودخل  تني ائ؛ كان باألول ما عنده إال م، يفرح وإن كان الفرح مبا يضره أنه ينتبه بذلك نعم يكون فيفرح؟

 ، األشياء من  ويأخذ الزوجة مثال ويأخذ هلا يروح يشرتي قلة يأخذ السيارة نعمحلبة اخلمار فكسب مليون

ومل يقل: منافع  )) منافع للناس ((ذهب الدنيا هذه منفعة يف نظره ففيه منافع، فيهما منافع؛ وتأمل قوله: 

للمؤمنني؛ ألن هذه املنافع منافع مادية حبتة تصلح للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خري ينتفع ا 

 ((يف قوله:  أطيب أين خرب املبتد ((ومنافع للناس)),  ؛ وإمنا هي منافع للناس من حيث هم أناس املؤمنون

 )) فيهما ((؟ ما هي  مقدم )) فيهما ((؟ وين؟  حذوف تقول الشيخ :؟  حمذوف الطالب :؟  )) منافع للناس

؛ فأنت إذا قلت: زيد وعمرو قائمان، فإن  معطوف صح الشيخ :معطوف  الطالب :؟  )) إثم ((؛  خرب لقوله

؛ وإذا قلت: يف البيت زيد وعمرو،  هلما؛ وإذا قلت: زيد وعمرو يف البيت، فإن يف البيت خرب هلماقائمان خرب 

وإثمهما  ((قال اهللا تعاىل:   مقدم .))  فيهما ((اخلرب  )) فيهما إثم كبير ومنافع ((فإن يف البيت خرب هلما. 

نفعهما، ملاذا؟ ألن العقوبة يف األخرى، وأما  إمثهما يعين ما يرتتب عليه من العقوبة أكرب من )) أكبر من نفعهما

؛ الكمال قد يستغىن النفع ففي الدنيا؛ والضرر يف الغالب أعظم من النفع أثرا؛ ألن النفع كمال، والضرر نقص

؛ فلهذا قال: إمث أكرب؛ بسببني: السبب األول: أنه نقص  ومن هدم ما نقص مىت ما تبين؛ لكن النقص  عنه

؛ فهذا والنقص إذا نقص  دنيوي أيضا؛ والثاين: أن النقص ثلم؛ واملنفعة كمال تكميل وتتميم أخروي، ورمبا يكون

حىت اإلمث لو فرضنا أن النفع كثري فيهما يغطي على الضرر  إثمهما أكبر من نفعهما )) ((وقوله:  . شيء

فيهما  ((ملا قال: ))  نفعهماإثمهما أكبر من  ((؛ وتأمل قوله:  الدنيوي فإننا نقول: الضرر األخروي أشد وأبلغ

؟ بني  اآلن حنتاج إىل املقارنة ألن اآلن صار لدينا شيئان: إمث، ومنافع؛ فأيهما نرجح))  إثم كبير ومنافع للناس



حينئذ تبني أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما  )) إثمهما أكبر من نفعهما ((وجل الراجح فقال:  اهللا عز

؛ وهلذا انتهى كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم عن اخلمر  نافع مادام اإلمث أكرب من النفعفيه أو عما فيهما من امل

وامليسر حني نزلت هذه اآلية فقالوا مادام اإلمث أكرب من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا ال يقتضي التحرمي وإمنا 

شف  )) ويسألونك ماذا ينفقون ((  . ؟ يرجح ترك اإلمث يقتضي عرض املسألة للعاقل؛ والعاقل ماذا يرجح

؟ تقدم  السؤال هنا يتعدى إىل مفعول واحد وال إىل مفعولني )) ويسألونك ماذا ينفقون ((سؤاالن يف آية واحدة 

 )) اهللا ((شف   ؛ )من سأل اهللا شيئا أعطاه(لنا أنه إذا كان سؤال مبعىن طلب املال فإنه يتعدي إىل مفعولني؛ 

هو الثاين هذا إذا كان سؤال طلب مال؛ أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى  )) شيئا ((هذا هو األول و

 )) (( يسألونك عن الخمر ((إىل مفعول واحد وإىل الثاين حبرف عن، الثاين حبرف عن؛ نقول: سألته عن كذا، 

واحد  وما أشبه ذلك؛ يكون يتعدى أيش؟ مفعول )) يسألونك عن المحيض )) (( يسألونك عن الساعة

 )) يسألونك ماذا ينفقون ((؛ ورمبا يستغىن عن الثاين جبملة استفهامية كما يف اآلية اليت معنا  ويتعدى الثاين بعن

والفرق بني تعديه إىل مجلة استفهامية وتعديه إىل املفعول الثاين حبرف اجلر، أنه إذا عدي إىل الثاين بصيغة 

، تكون هي لفظ السائل بعينه؛ وإذا تعدى بعن فقد تكون هي االستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل

لفظ السائل بعينه وقد تكون غري ذلك؛ لكن إذا جاءت بصيغة االستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه؛  

يعين يقولون ماذا ينفقون؛ ))  يسألونك ماذا ينفقون ((كأم قالوا ماذا ننفق يا رسول اهللا، ماذا ننفق؟ قال اهللا: 

ما أو ماذا  تقدم لنا نظري هلذا  وبيننا أنه جيوز فيه وجهان: أن تكون )) ماذا ينفقون ((وقوله:  . ؟ طيب عرفتم

؛ والثاين: أن تكون ما اسم استفهام  )) لينفقون ((مفعوال مقدما  )) ينفقون ((مفعوال مقدما أليش؟ لكلمة: 

؛ وعلى هذا التقدير حيتاج أن يكون هناك ضمري أ مبتد وذا خرب أوذا امسا موصوال فما على هذا التقدير مبتد

؟ إذا يف إعراا وجهان:  ؛ والتقدير: ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه عرفتم عائد على املوصول وهو هنا حمذوف

 ((وحينئذ هل حيتاج  )) لينفقوا ((الوجه األول: أن جنعل ماذا مفعوال مقدما، أو ما وحدها وذا مفعوال مقدما 



؟ ال، ألن مفعوله هو هذا املتقدم ما حيتاج إىل ضمري؛ والثاين: أن جنعل اسم استفهام  إىل مفعول )) ينفقون

؛  صفة موصوف والعائد حمذوف، والتقدير: ماذا ينفقونه )) تنفقون ((وذا امسا موصوال خربه، ومجلة  أمبتد

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم  : ((بقوله تعاىل((ويسألونك ماذا ينفقون)) وقد مر علينا نظريها ذا اللفظ 

 )) العفو )) (( قل العفو )) (( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ((قال اهللا تعاىل:   . )) من خير فللوالدين

وذا امسا موصوال خربه؛ ما الذين  ؛أ استفهام مبتد ا اسمفيها قراءتان: النصب، والرفع؛ فالرفع على تقدير ما امس

 )) العفو ((؛ وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعوال مقدما؛ فتكون  هو العفو ؛ يعين ؟ اجلواب: العفو نفقونهي

؛ أو قل تنفقون العفو؛ وإمنا قلنا إن الرفع أو النصب مبين على إعراب اجلملة اليت قبلها  يعين: قل أنفقوا العفو

ألن اجلواب مبين على السؤال؛ فهنا كلمة: ما، هذه مفعولية أو استفهامية هي اليت فسرت بكلمة العفو وال ال؟ 

 ماذا ((يف اإلعراب؛  إن نصبت  ألن اآلن مسئول ما الذي ينفق؟ أجر، العفو؛ فإذا كانت تفسريا هلا فلها حكما

ال تظنوا أنه العفو عن  )) العفو ((؛ وقوله:  )) العفو ((فارفع  )) ماذا ((وإن رفعت  )) العفو ((فانصب  ))

عدوان عليك؛ بل املراد بالعفو الزائد الفاضل؛ يعين أنفقوا العفو؛ أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم؛ وذلك ألن 

فمن عفا وأصلح فأجره على  ((وقوله:  )) فاعفوا واصفحوا ((أحيانا كما يف قوله تعاىل: العفو يراد به التجاوز 

يعين خذ ما فضل من الناس  )) خذ العفو وأمر بالعرف ((؛ ويراد به الزيادة والفضل كما يف قوله تعاىل:  )) اهللا

العفو ما هو؟ أو  ) وا اللحىأعف (وما جاءوا به وال تطلبوا كمال احلق؛ ومنه قوله عليه الصالة والسالم: 

أي ما زاد عن حاجتكم؛ وأما ما كان داخال يف احلاجة فال تنفقوه  )) قل العفو ((باإلعفاء؟ الزيادة ؛ لقوله: 

؛ فكونه يذهب يتصدق على أجنيب وأهله جياع هذا خالف احلكمة  ألن اإلنسان يبدأ بنفسه مث مبن يعول

وأهليهم ال أجر فيه وليس  على أنفسهم؛ وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن اإلنفاق  وخالف الشرع أيضا

   .  صدقة؛ ولكن هذا جهل منهم؛ فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة


